
       MüCERREBAT-I ABDULHAKiM

                El-A'mal-ü Erbain

1-cilt: surelerin havası
ve bazı mücerrebatları içerir..

Bismillahirrahmanirrahim..
---------------------------------------
Bismillah her hayrın başıdır..

1-Eğer bir kimse rüyasında haber almak ister ise her türlü haberi almak
için En-am suresinin 103 numaralı ayetini 21 defa okur ise canlıdan veya
cansızdan rüya yolu ile haber alır..
{şemsül maarif}

2-Hacı osman efendi ks,
sure-i kafirunu hergün 200 defa okumaya devam edenin imanı kuvetlenir
hızır aleyhisselam ona mürşidlik eder buyurdu.
{Osmanlıca ilmihal-i Şerif}

3-Kim bir yardım ve yardımcı istiyorsa 3 defa şöyle söylesin
"Ya ibadallah einuni"
{Utbe bin Gazevan Taberani}

4-Beyyine suresini 100 defa okuyarak peşinden 313 salavat  getirip yatan
kişi biiznillah rüyasında efendimizi görür..
{Ebu Leys Semerkandi T.kur-an}

5-inşirah suresi safran ile bir kağıda yazılıp su içerisine bırakılır ve bu
sudan 7 gün içilirse hafıza kuvveti artar duyduklarını unutmaz olur..



{imam gazali havassul kur-an}

6-imam kastalani buyurduki: sabahları 1000 defa Lailaheillallah diyen
kimseye hak teala rızık kapılarını açar işlerinde kolaylık ihsan eder, bu
şekilde okumaya devam eden şeytan ve nefsini zayıflatır.. {Mişkatül
Envar}

7-Muhyiddin-i ibni arabi hz buyurduki: her kim kelime-i tevhidi samimi
bir kalp ve sahih bir itikat ile okumaya devam ederse ALLAHU teala
rızkını meşakkatsiz ihsan eder.
{Mişkatül Envar}

8-Yasin suresi yazılı kağıdı suya koyup ondan içene bin rahmet bin şifa
girer ve ondan bin hastalık çıkar.. {Hadis-i şerif ibni Rafii}

9-Her kim beled suresini necdeyn 10.cu ayetine kadar bir kağıt yada elbise
üzerine yazar ve üzerinde taşırsa her vardığı yerde kabül görür hacetleri
reva olur ve heybet sahibi olur..
{Ebu leys semerkandi}

10-Abdulkadir geylani hazretleri buyuruyor ki:
"her kim ALLAH Rızası için her rekatta fatiha ve 11 ihlas okuyarak iki
rekat namaz kılarsa selamdan sonrada 11 defa ALLAH Rasulüne salat ve
selam getirip benim ismimi anarak yalvarırsa, ALLAHU Tealanın izni ve
yardımıyla derhal işi görülür" buyurdu.. {Gunyetüt Talibin}

11-Gece uykusu gelmeyen kimse
"Vecealna nevmeküm sübata" ayetini okuyup tekrarlarsa arzusu yerine
gelir birçok defa tecrübe edilmiştir..
{Hazinetül Esrar}



12-En faziletli salavatlardan birisi
"Allahümme salli ala seyyidina muhammedin milessemavati vel arzi milel
arşil azim" manası: ALLAHım habibine gökyüzünün yer yüzünün ve arşı
azimin dolusunca salat eyle.
Bu salavat en büyük salavatlardandır bir kere okumak binlerce salavata
bedeldir..
{Molla Abdulhakim}

13-Fatiha suresini yatarken okuyan ölümden başka her kötülükten emin
olur, tehlike anında 10 defa okunur, cuma günü yazılarak taşınırsa cin
şerrinden korunur, yazılıp yağmur suyu ile silerek içilirse kalp
çarpıntısından ve korkudan şifaya kavuşur..
{Havassul Kur-an Gazali}

14-Fatiha suresi temiz bir tabağa yazılıp gül suyu ile silinir kulağa
damlatılırsa kulak ağrısına şifa olur ve o kimsenin haceti hasıl olur..
*Hergün 7fatiha 3 ihlas ile iki rekat nafile namaz kılanın şifa yetileri
açılır.. *125 bin defa okumakta büyük faydalar vardır.. *zekanın artması
için 7gün abdestli olarak günde 70 kere temiz bir suya yahut zemzem
suyuna okuyup üfler ve onu içerse maksat hasıl olur..
{Havassul Kur-an Gazali}

15-Fatiha suresi abdestli olarak besmele ile bir pamuk parçasına 7
Kere okunup yaranın üzerine kapatılırsa ALLAHU Teala fatiha bereketi ile
şifa verir..
{Dürretül Afak}

16-Öfke kıskançlık ve husumetin izalesi için 70 fatiha ve 70 inşirah suresi
suya okunup yüzüne serpilse maksadı hasıl olur mücerrebtir..
{Havasul Kur-an Gazali}



17-Bağlı olanı çözmek için 3 gün 100 defa okunursa sihir ibtal olur bağı
çözülür, günlük 1001 defa bu sureyi okuyanların şifa yetileri açılır ve
gaybi bilgileri artar..
{Hazain-ül Esrar}

18-Fetih suresi hassaları:
*zayıf kimse bu sureyi çokça okursa güçlenir.. *zillette olan okursa izzet
bulur.. *zindanda olan 41 kere okursa kurtulur.. *sıkıntılı kimse okursa
gam ve kederden kurtulur..
*borçlu okursa borcunu ödeme imkanı bulur.. okumaya devam edenin
ALLAHU Teala işlerini kolaylaştırıp hayır kapıları açar..
{Havass-ı Kur-anı Azim}

19-Fetih suresini her okuyuşta ilk ayetini 2000 defa okuyana ALLAHU
Teala hayır kapıları açar gaybi bilgilerden ve manevi ilimlerden nasipdar
eder..
{Havass-ı Kur-anı Azim}

20-Kim yasin suresini gül suyu ve za'feranla 7 kere bir kağıda yazıp temiz
bir suya bırakıp o kaptan su içerse ve buna 7gün devam ederse duyduğu
şeyleri unutmaz, kendisiyle tartışanı alt edebilir, ve halkın gözünde
haşmetli görünmeye başlar..
{imam süyuti el-itkan}

21-Besmelenin bir hassası:
ya muhammed ümmetinden herkim beni bu isimle anarsa ona şu 4
ırmaktan içiririm..
{Dakayikul Ahbar580}

22-Mülk suresinin 14 ayetini 124 kere okuyup uyuyan rüyasında
istiharesini kusursuz görür..
{Havassul Kur-anı Azim}



23-Keşif ehli olmak isteyenler mülk suresi 14 ayetini hergün 124 kere
okuyarak kendilerine vird edinip buna devam etmelidirler..
{Molla Abdulhakim}

24-Kim hergün sabah namazından sonra bir kere vakia suresi okuyup
ardından 1000 kere "Ya kerim"
"Ya vedud" isimlerini okursa 1 sene geçmeden ALLAHU Teala okuyanı çok
zengin kılar..
{Usülül Bast Vel Havass}

25-Surei ihlası besmele ile 1000 kere okuyan diş ağrısı görmez..
{Hadis-i şerif Enes ibn Malik}

26-Evinden çıkarken ayetel kürsi okuyana 70 melek evine dönünceye
kadar dua eder..
{Hadis-i Şerif ibn. Hakim}

27-Kim evinden sefere çıkarken 11 kere ihlas okursa seferden dönünceye
kadar ALLAHU Teala evini muhafaza eder..
{Hadis-i Şerif ibn. Neccar}

28-La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin-i 40 defa okuyan
dert ve beladan kurtulur..
{Hadis-i Şerif Hákim}

29-Şeyh ebu bekir sirac hazretleri buyurdu ki: kim besmeleyi 625 defa



yazıp yanında taşırsa ALLAHU Teala ona büyük bir heybet verir kimsenin
ona kötülük yapmaya cesareti olamaz.. {Kitabul Fevaid}

30-Yatmazdan önce kim 21 defa besmele-i şerif okursa ALLAHU Teala o
kimseyi o gece şeytandan hırsızlıktan ani ölümden ve her türlü beladan
korur..
{Mücerrebat-ı Deyrebi}

31-ALLAH ismi şerifini 66 defa bir kağıda yazıp temiz bir suya bırakılır ve
bu sudan hastaya içirilirse biiznillah şifa bulur.. {Deyrebi 77}

32-Besmele-i şerif bir kağıda 35 defa yazılıp eve asılırsa bereket hasıl olur..
{Mücerrebat-ı Deyrebi 77}

33-Bir eşyası kaybolan yada çalınan kimse, malın kaybolduğu yada
çalındığı yerin kapısında durarak 40 defa tarık suresini okursa malı tez
zamanda bulunur yahut rüya ile gösterilir..
{Kitabul Fevaid.s25}

34-Satılmayan bir meta nın üzerine 7 kere karınca duası okunursa
biiznillah o meta birkaç güne satılır..
{Mecmuatül Edıyye s99}

35-Bir haceti olan kimse kıbleye yönelerek Fatiha Ayetel kürsi ve inşirah
surelerini okusun ve sevabını Abdulkadir Geylani Hazretlerinin ruhuna
hediye etsin. Sonra doğu yönüne doğru 11 adım yürüsün
Ve 10 defa şöyle nida etsin
"Ya seyyidi Abdulkadir Geylani"
Sonra hacetini ALLAHA arz etsin..
{Er-rahmeh fil Tıbb 279}



36-Hazreti ali r.a den rivayetle
"Hergün 100 defa, "La ilahe illallahül melikül hakkul mubin" okuyan
kimse için fakirlikten korunma hususunda bir eman, kabrin dehşetinden
korumak için bir arkadaştır o kimseye cennet kapıları açılır..
{Mücerrebat-ı Deyrebi}

37-Gece yarısı yalnız ve kıbleye yönelerek harflerinin sayısınca ayetel
kürsi okur ve hacetini hak tealaya arz edersen biiznillah kabul olur..
{Şeyh Deyrebi}

38-Yatacağı zaman ayetel kürsi okuyanın ALLAH Teala evini, komşusunun
evini, ve civardaki evleri muhafaza eder..
{Kenzül Ummal}

39- Kadir suresi gümüş bir tabakaya harf harf yazılır ve kendisine sihir
yapılan kişi bu levhayı taşırsa bu dertten halas olur..
{Mecmuatül ibni Sina 25}

40-Nazar için Asr Kureyş ve Felak sureleri yazılır ve nazardan muzdarip
kişinin boynuna asılırsa bu illetten ALLAHIN izni ile kurtulacatır..
{Mücerrebat-ı Deyrebi 116}

------------------------------------------------

Baş ağrısı için bazı terkipler:







Kurşun Geçirmez Muskalar:

kaynak:

{Cünnetül Esma Şerhi}

--------------------------------------------------

1-Hz. Ali kerremAllâhü vechenin rivayet ettiği  12 ismin tılsımını
taşıyanher türlü  silahtan, bıçaktan korunma, büyükler ve yöneticiler
yanında itibar kazanmak ve herkes tarafından kabul görmek için taşımak
faydalıdır..



----------------------------------------------------

2-Bu tılsımın da silah, bıçak, yılan, çıyan, akrep, cin, peri, vahşi
hayvanlara karşı taşındığında faydası görülmüştür..

1-Cildin Sonu

ALLAHU TEALA AMELLERiNiZi MAKBUL EYLESiN..




